
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทติย์ที ่2 สงิหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น. 

ผู้นำประชมุ :  คณุสิริ โรจน์รัตนเกียรต ิ ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวฒัน์วงศ์ธร  
พธิีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย  ผู้เลน่ดนตรี :  ทีมนมัสการ  
ผู้ตอ้นรบั & ปฏคิม :  ทีมปฏิคม  
ใครค่รวญพระวจนะ : “สดุด ี108:1-4”  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : พระองค์ทรงสมควร พระเจ้าทรงเลี้ยงด ู

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “สดุด ี1:1-3” คุณสิร ิโรจนร์ัตนเกียรติ 

ถวายทรพัย์และอธษิฐานเผือ่ทรพัย์ :  คุณสริ ิโรจน์รัตนเกียรต ิ

ถวายเพลง: “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”   

เทศนา : “ปลูกไว้ริมธารน้ำ” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

 “สดุด ี1:1-3” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู”  

พธิีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

ประกาศ :  

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน :  

เลกิประชมุ : 
 

ใคร่ครวญพระวจนะ 

ขา้แต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์มนัคง ข้าพระองค์จะรอ้งเพลง  
ขา้พระองค์จะร้องเพลงสดุดี ด้วยจิตใจของข้าพระองค์ พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย ตืนเถิด  

ขา้พเจา้จะปลุกอรุณ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะถวายโมทนา พระคุณพระองค์ท่ามกลาง
ประชาชาติ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค ์ท่ามกลางชนชาติทังหลาย 

เพราะความรักมนัคงของพระองคใ์หญ่ยิงเหนือฟาสวรรค์ ความสัตยข์องพระองค์สูงถึงเมฆ 

(สดุดี 108:1-4) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาห์นี้  

 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.00 -10.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official  

 ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official 

รายการสปัดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. และ วนัอาทิตย์ที ่9 ส.ค. 2020)  

 รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสารท์ี 8 ส.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที YouTube : GBCBKK Official 
 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.00 -10.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official  
 ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official 

ข่ า ว ส า ร 

การเปดใช้อาคารคริสตจักรในการนมัสการ 
1. รอบการนมัสการม ี2 รอบ เข้าได้รอบละไม่เกิน 

100 คน โดยจะยังคงมีการถ่ายทอดทช่ีองทาง 
You Tube : GBCBKK Official เช่นเดิม 
a. รอบนมัสการภาคภาษาไทย 09:00 - 10:15 น. 

ประตูเปด 08:30 - 09:15 น. 
b. รอบนมัสการภาคภาษาจีน 11:00 - 12:15 น. 

ประตูเปด 10:45 - 11:15 น. 
หมายเหตุ กรุณามาถึงคริสตจักรตามรอบนมัสการ 
ให้ทันภายในเวลาทีประตูเปดเท่านัน และหลังจาก
เลิกนมัสการแล้ว ขอให้เดินทางออกจากอาคาร
โดยเร็ว เพือให้คริสตจกัรได้ทําความสะอาดก่อน
เปดการนมัสการรอบต่อไป หรอืปดอาคารเพอืทํา
ความสะอาด และเพือหลีกเลยีงความแออัด 

2. ลงทะเบยีนเพือแจ้งความจํานงในการมา
นมัสการล่วงหน้าทุกสัปดาห ์โดยในแต่ละสัปดาห์
จะเปดให้ลงทะเบียนได้ตงัแต่วนัพฤหัสบด ีตาม
ลิงค์ทีส่งให้ทาง Line GBC Official   

 
3. การถวายทรพัย์ เพือความปลอดภัยจากโรค 

 ครสิตจักรจึงงดเดินถุงถวาย โดยขอให้พีน้องใส่
 เงินถวายใน “ตู้รบัเงินถวาย” ทีตังอยู่ตรง
ประตูทางเข้าห้องประชุมแทน และพีน้อง
สามารถหยิบซองถวายได้ทีทางเข้าห้องประชุม 

4. รวีวารศกึษา จะถ่ายทอดทีช่องทาง  
 You Tube : GBCBKK Official ตามเวลาดังนี  

a. ภาษาไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. 
b. ภาษาจีน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. 

5. ข้อควรปฏิบัติในการมานมัสการทคีรสิตจักร 
a. สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา  
b. ไม่นังในทีห้ามนงั 
c. หากมีไข ้หรอืมีนามูก หรือไอแห้ง หรอืมี

อาการเหนือยหอบ กรุณางดมาทีคริสตจักร 
d. ผู้ทีมอีายุมากกว่า 70 ป และเด็กตากว่า 5 

ขวบ ยงัไม่ควรมาทีคริสตจักร แต่สามารถ
นมสัการผ่านช่องทาง You Tube ได้เชน่เดิม 

e. งดรับประทานอาหาร 
 

ผู้มารว่มประชมุนมสัการ วนัอาทติยท์ี่ 26 กรกฏาคม 2020 :  
ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ ่      36  คน เด็ก   3 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ ่  36  คน  เด็ก   - คน 
เงนิถวายประจำวนัวนัอาทิตยท์ี ่26 กรกฏาคม 2020 
เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 30,320.00 บาท 
รวม          30,320.00 บาท 

 

ผูร้บัผดิชอบรายการนมสัการวนัอาทติย์ที 9 สงิหาคม 2020 
ผู้นำประชมุ : คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปยะกุล 

ผู้เลน่ดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรบั & ปฏคิม : ทีมปฏิคม 


